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نگاهي به حال و هواي آزادگان در ايام محرم
دلهاياسرابهنامسيدالشهدا)ع(زندهميشد

 احمد محمدتبريزي
همانطور كه نام و ياد سيدالشهدا)ع(  درون 
جبهه براي رزمندگان ق��وت قلب بود، در 
دوران اس��ارت نيز م��رور واقع��ه كربال به 
آزادگان درس آزادگ��ي و بندگ��ي مي داد. 
آزادگان در روزهاي سخت اسارت با توسل 
به اهل بي��ت)ع( بر تمام مش��كالت چيره 
ش��دند و به بهترين ش��كل از اي��ن دوران 
اس��تفاده كردن��د. هر چند دش��من بعثي 
مخالف برگ��زاري مناس��بت هاي مذهبي 
به ويژه عزاداري براي امام حس��ين)ع( بود 
ولي آزادگان ب��ا ج��ان و دل در ايام محرم 
مراس��م ع��زاداري را برپا مي كردن��د و ياد 
ساالر شهيدان آرامش��ي بر تن هاي خسته 

و رنجورشان مي شد. 
اولين سال اس��ارت براي آزادگان معموالً 
سخت ترين سال اس��ت، چراكه آنها هنوز 
به قانون و قواعد دش��من آش��نا نيستند و 
همين تعارضات مش��كالتي برايش��ان به 
وجود مي آورد. يكي از همين سختي ها به 
برگزاري مراسم عزاداري در محرم مربوط 
مي شود. بس��ياري از آزادگاني كه در سال 
1359 و 1360 به اسارت دشمن درآمدند 
فكر مي كردند همانطوري كه در ايران براي 

امام حسين)ع( عزاداري مي كردند در عراق 
نيز مي توانند به سوگواري بپردازند، اما كمي 
كه گذشت آنها متوجه شدند شرايط با ايران 

كاماًل فرق مي كند. 
يكي از مواردي كه بعثي ها در دوران اسارت 
خيلي روي آن حس��اس بودن��د برگزاري 
مراسم هاي مذهبي به صورت دسته جمعي 
بود. آنها از اينكه اس��راي ايران��ي دور هم 
جمع ش��وند و عزاداري كنند را خطر براي 
خودشان مي دانستند و به شدت با چنين 
كارهاي��ي برخ��ورد مي كردن��د. يك��ي از 
آزادگاني كه در س��ال 1359 اس��ير شده 
بود تأكيد مي كند از ش��رايط كشور عراق 
در برپايي مراس��م مذهبي خبر نداشتيم و 
وقتي مراسم عزاداري براي امام حسين)ع( 
را شروع كرديم با تذكر افسران بعثي مواجه 

شديم. هنگامي كه آزادگان اعتنايي به اين 
تذكرات نكردند افس��ران عراقي اسرا را به 

شدت كتك زدند. 
با گذش��ت زمان وقتي آزادگان از ش��رايط 
اردوگاه هاي دشمن آگاهي پيدا كردند به 
دنبال طرح و برنامه اي براي برگزاري مراسم 
عزاداريشان گشتند. محمدرضا مواليي با 
ذكر خاطره اي از روزهاي محرم مي گويد: 
»با فرا رس��يدن ايام عاش��ورا به پيشنهاد 
عده اي از بچه ها قرار ش��د روي سينه همه 
بچه ها ذكر »يا حسين مظلوم )ع(« نوشته 
شود كه اين كار در طول يكي دو شب به طور 
مخفيانه انجام و با شور و شوقي كه بچه ها 
داشتند به س��رعت گلدوزي شد. بچه ها از 
همان ابتدا شروع به سينه زني و نوحه خواني 
كردند و شب ها از ساعت 8 اين كار را ادامه 
مي دادند؛ هنوز يكي دو روز نگذش��ته بود 
كه مسئوالن عراقي اعالم كردند عزاداري 
را آهسته بدون سينه زني انجام دهيد ولي 
اين طرح از سوي اسرا رد شد. افسر عراقي 
شب سوم يا چهارم از در دوستي وارد شد و 
گفت: »چرا شما سينه زني مي كنيد؛ اين كار 
حرام است و ظلم به نفس است« قاسمي كه 
از بچه هاي تهران بود در جوابش گفت: »ما 

از كودكي در دامان مادرمان اشك حسيني 
بر صورتمان ريخته ش��ده و حاال ترك آن 
برايمان بسيار سنگين است.« هر چند اين 
مقاومت آزادگان در شب تاسوعا با برخورد 

شديد بعثي ها مواجه مي شود. 
بعثي ها گاهي براي مقابله با اسراي ايراني 
چند روز قبل از عاشورا و تاسوعا به آزادگان 
آمپول هايي مي زدند كه بدنشان را ضعيف 
و آنها را دچار تب شديد، حالت تهوع و بدن 
درد وحشتناك مي كرد. اين آمپول ها ميان 
آزادگان به »واكس��ن ضدعاشورا« معروف 
ش��ده بود. افس��ر اردوگاه كنار كساني كه 
آمپول ه��ا را مي زدن��د مي ايس��تاد و روي 
كساني كه حساسيت بيشتري داشت تأكيد 
مي كرد كه آمپول را حتماً بزنند يا دوز آن 

را بيشتر كنند. 
دش��من براي اينكه مانع عزاداري اسرا در 
ماه محرم ش��ود به حربه ه��اي ديگري هم 
رو مي آورد. بعثي ها وقتي مي ديدند حريف 
اسرا نمي شوند همه را وسط اردوگاه جمع  
و مجبور به قدم زدني مي كردند، اما آزادگان 
در اين حالت ني��ز كار خودش��ان را انجام 
مي دادند. در چني��ن مواقعي زمزمه »واي، 
واي عمو، عمو العطش« از بين  2هزار آزاده 
بلند مي شد و به سرعت تمام فضاي اردوگاه 
را پ��ر مي ك��رد. در چنين مواقع��ي گاهي 
عراقي ها عزاداري را آزاد مي كردند و اجازه 
مي دادند اسرا بدون مزاحمت به سينه زني و 

سوگواري بپردازند. 
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بعثي ها وقتي مي ديدند حريف اسرا 
نمي شوند همه را وسط اردوگاه جمع  
و مجبور ب�ه قدم زدن�ي مي كردند، 
ام�ا آزادگان در اين حال�ت نيز كار 
خودش�ان را انج�ام مي دادن�د. در 
چنين مواقع�ي زمزم�ه »واي، واي 
عمو، عم�و العطش« از بي�ن  2هزار 
آزاده بلن�د مي ش�د و به س�رعت 
تم�ام فض�اي اردوگاه را پر مي كرد
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جدولسودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدولکلماتمتقاطع

  صغري خيل فرهنگ
ش�هيد امنيت فردين  سنجري بنس�تاني 
متولد21خردادم�اه 67 و اه�ل جيرف�ت 
كرم�ان ب�ود. فردي�ن س�نجري عاش�ق 
اه�ل بي�ت)ع (و خادم الحس�ين )ع (بود. 
مداحي ها و روضه هاي جانسوزش در مرثيه 
اباعبداهلل الحسين )ع( شور حسيني را در 
دل ها به اوج مي رساند. حدود سه ماه پيش 
ش�هيد س�نجري در يكي از عمليات هاي 
تعقي�ب وگري�ز قاچاقچي�ان موادمخدر 
جيرفت، پ�س از درگي�ري و اصابت تير به 
بازويش مجروح ش�د و اش�رار با خودرو از 
روي او عب�ور كردند. اين ش�هيد بزرگوار 
مزد خدم�ات خالصان�ه اش را با ش�هادت 
گرفت و در 18خ�رداد ماه 97 به ش�هادت 
رس�يد. پيكر ش�هيد فردين س�نجري بر 
دس�ت مردم روزه دار تش�ييع و سپس در 
گلزار شهداي شهرستان جيرفت به خاك 
سپرده شد. اين مراس�م با حضور پرسنل 
انتظامي جنوب اس�تان همراه ب�ود و مادر 
ش�هيد در مراس�م تش�ييع از مردم براي 
فرزند ش�هيدش طلب حالليت كرد. با هم 
بخش هاي�ي از زندگ�ي اين مداح ش�هيد 
را از زبان دوس�ت ش�هيد م�رور مي كنيم. 

 لبخند بچه ها 
بارها دي��ده بودم كه چقدر نس��بت به بچه ها 
مهربان اس��ت. دوست داش��ت به هر طريقي 
شادشان كند. حضانت بچه اي را قبول كرده بود 
و هر ماه مبلغي را از حقوقش  براي آن بچه كنار 
مي گذاشت. يك  بار عكس آن بچه را به خانه 
آورد و به من نشان داد. گفت: »ببين اين بچه، 
پسر ماست.« وقتي اين حرف را مي زد شادي 
عجيبي را در چش��م هايش ح��س مي كردم. 
بارها ديده بودم وقتي گوشه خيابان بچه هاي 
دس��تفروش را مي ديد، چقدر حالش آشفته 
مي شد. مي رفت نزديك بچه ها حال و احوالشان 
را مي پرسيد. با آنها صحبت مي كرد. پولي براي 
خودشان در جيبشان مي گذاشت. حتي گاهي 
با آنها بازي مي كرد تا خنده را به لب هايش��ان 
بياورد. وقتي لباس پليس تنش بود اين حسش 

بيشتر مي شد. نس��بت به آن بچه ها احساس 
مسئوليت داشت. يك بار يكي از آشنايان دور 
وقتي فردين را در لباس پليس ديد، فرزندش 
را نش��انمان داد و گفت كه پس��رش خيلي از 
پليس ها مي ترسد. فردين لبخند زد و با مهرباني 
با آن پسربچه صحبت كرد. كم كم با هم آشنا 
شدند و عكس گرفتند. روز بعد، فردين براي 
آن پسربچه هديه اي خريد؛ يك دست لباس 
فرم نيروي انتظامي همراه با اتيكتي كه اسم 
آن بچه روي آن درج شده بود. وقتي هديه را به 
آن پسر داد، آنقدر خوشحال شد كه چهره اش 

ديدني بود. بعد از آن رابطه شان خيلي صميمي 
شد. مدتي بعد براي آن پسر بچه حادثه اي رخ 
داد و دستش شكست. هر كار مي كردند راضي 
نمي شد دس��تش را گچ بگيرند. مي گفت اول 
بايد با فردين صحبت كند. ب��ا فردين تماس 
گرفتند و ماجرا را برايش تعريف كردند. فردين 
كه با پسربچه صحبت كرد، راضي شد. آرزوي 
هميشگي فردين اين بود كه لبخند را روي لب 

تمام كودكان جهان ببيند. 
    واقعي ترين خدمتگزار

اگر نيازمندي را مي ديد، نمي توانست ساده از 

كنارش عبور كند. فقيري را در شهر مي شناخت 
كه وضع زندگي خوبي نداش��ت. معلول بود و 
روي ويلچر مي نشست. ش��غلي نداشت و به 
س��ختي گذر عمر مي كرد. فردين خودش به 
تنهايي مسئوليتش را به عهده گرفت. منتظر 
نبود كه خير يا ارگاني پيدا ش��ود تا آن معلول 
را تحت پوش��ش قرار بدهد. خودش براي آن 
مرد غ��ذا مي برد، كارهاي��ش را انجام مي داد، 
برايش سرويس ش��خصي گرفته بود كه براي 
جابه جايي در ش��هر راحت باشد و كارهايش 
را انجام ده��د. اگر به چيزي احتياج داش��ت 
خود فردي��ن برايش حل مي كرد. الس��تيك 
ويلچرهايش را عوض مي ك��رد. گاهي اوقات 
حتي او را سوار ماش��ين خودش مي كرد و در 
شهر مي چرخاند. نمي خواست آن شخص به 
دليل معلوليت و وضعيتش زندگي س��ختي 
داشته باشد. گاهي اوقات با خودم فكر مي كردم 
بعضي آدم ه��ا چطور مي توانند ت��ا اين اندازه 

مهربان و سخاوتمند باشند.
 فردين واقعاً خدمتگزار مردم بود.   از شغلش 
راضي ب��ود و رضاي خ��دا را در رضايت مردم 
مي ديد. مي گفت وقتي مردم ش��اد باشند و 
در امنيت زندگي كنند، خوش��حال مي شود. 
فردين جوانمرد، ش��جاع ، خ��وش برخورد و 
صميمي بود. مادرش در تش��ييع پيكرش از 
مردم ب��راي فرزند ش��هيدش طلب حالليت 
كرد و در نهايت شهيد امنيت در گلزار شهداي 

شهرستان جيرفت آرام گرفت.

براي آشنايي با زندگي و سيره شهيد عباس 
قربان�ي پاي صحب�ت رحم�ت اهلل قرباني 
پسرخاله شهيد نشس�تيم. شهيد عباس 
قرباني تيرماه س�ال 1361 در مرحله سوم 
عمليات رمضان با دو نفر از همرزمانش مورد 
اصابت مس�تقيم گلوله تانک قرار گرفت 
و به شهادت رس�يد. پيكر مطهرش پس از 
گذشت 17سال در تابستان 1378 به آغوش 
وطن بازگشت. روايت زير ماحصل همكالمي 
ما با رحمت اهلل قرباني پسرخاله  و همرزمش  
اس�ت كه خواندنش خالي از لطف نيست.

 
 رمضان در رمضان

عباس فروردين س��ال1338 در شهرستان 
برخوار روستاي سين در خانواده اي مذهبي 
به دنيا آمد و پس از تحصي��ل ابتدايي به كار 
كشاورزي مشغول شد. با آغاز جنگ تحميلي 

تصميم گرفت وارد ميدان جهاد شود. 
سوم خرداد 1361 خرمشهر آزاد شد. شكست 
ارتش بعث عراق در خرمشهر صدام و حاميان 
او را به فك��ر وادار كرد كه باي��د جلوي هجوم 

رزمندگان ايران گرفته ش��ود. در اين راس��تا 
اقدامات سياس��ي و نظامي در سطح منطقه 
آغاز شد و كمي بعد عمليات رمضان در شب 
21 رمضان با رمز »يا صاحب الزمان ادركني« 

در منطقه عملياتي شرق بصره شروع  شد. 
در آخرين اعزام عباس، من هم همراهش به 
جبهه رفتم. همان روز او وارد خانه ما ش��د و 
نام مادرم را صدا كرد و گفت حس��ن را آماده 
كن، اين دفعه ديگر از آن دفعات نيست، بايد 
سرنوشت صدام را معلوم كنيم. پس از بدرقه 
مادرم و خانواده ما به سمت محل اعزام كه در 
آسياب محل بود، حركت كرديم. يك اتوبوس و 
يك ميني بوس از جوانان غيرتمند براي شركت 

در عمليات رمضان راهي شديم. 
هوا بسيار گرم و تابستان داغي بود. قسمتي 
از عمليات به دست لش��كر امام حسين )ع( 
بود كه پسرخاله ام عباس در يكي از يگان ها 
مش��غول خدمت بود. عباس در روند اجراي 
عمليات رمضان زماني كه همراه همرزمانش  
وارد خاك عراق شدند، بعد از درياچه ماهي 
در س��نگرهاي مثلثي  ش��كل گرفت��ار و در 

محاصره دش��من مي افتند. ش��هيد عباس 
قرباني تيرماه س��ال 1361 در مرحله سوم 
عمليات رمضان ب��ا دو نف��ر از همرزمانش 
مورد اصابت مس��تقيم تانك قرار گرفتند و 
به شهادت رس��يدند و بدن مطهرش پس از 
گذشت 17سال در تابستان 1378 به آغوش 
وطن بازگشت و در مزار ش��هداي روستاي 

سين برخوار به خاك سپرده شد. 
 شمرخوان تعزيه

 عباس عالق��ه زيادي به تعزيه داش��ت و در 
ايام محرم نقش ش��مر را بازي مي كرد. قبل 
از اعزام مجددش مسئول تعزيه گردان محل 
گف��ت: »عباس ديگ��ر بس اس��ت. چند بار 

مي روي ؟ يك بار رفت��ه اي، بيا و براي تعزيه 
)شبيه خواني( آماده شو.«

اما پس��رخاله ام به آن بنده خ��دا گفت: »اگر 
مي خواهي به جنگ واقعي بيايي شمشيرت را 
بردار و بيا جبهه كه جنگ واقعي آنجاست. من 
آنجا اصحاب كرباليي را به عينه ديده ام و  اي 
كاش شما هم مي آمديد. ميدان كارزار جبهه 
اس��ت كه مرد ميدان مي طلبد.« عباس اهل 
حق و حقيقت بود. از م��رگ در راه خدا باكي 
نداشت. در نهايت خانواده با چشماني اشك آلود 
بدرقه اش كردند. عباس رفت و ديگر بازنگشت. 
ش��مرخوان تعزيه اباعبداهلل الحس��ين)ع( به 

سعادت رسيد و شهيد شد. 

نگاه

شهيديکهبرايهميشه
درذهنمماندگارشد

چندي پيش درخصوص خود كفايي كشور در 
ام�ور پدافند هوايي با امير س�رتيپ براتعلي 
غالمي همكالم ش�ديم. در پايان همكالمي، 
امير غالمي به شهداي پدافند هوايي اشاره و 
از شهيد هادي پور ياد كردند. متن زير خاطره 
امير غالمي از اين ش�هيد اس�ت كه در روند 
اجراي عمليات بيت المقدس به شهادت رسيد. 
هيچ وقت هادي پور را فراموش نمي كنم. شهيدي 
كه در پدافند هوايي  فعاليت داشت  و شاخصه هاي 
اخالقي اش تأثير خوبي روي من گذاشت. شهيد 
وااليي كه هميش��ه در ذهن و ياد م��ن ماندگار 
شده است. وقتي جنگ شروع شد من در واحد 
آموزشي هاك در هاش��م آباد اصفهان بودم و در 
سمت فرماندهي آتشبار هاك خدمت مي كردم 
و اولين كاري كه كردم داوطلبانه آتشبار هاك را 
با اصرار خيلي زياد خودم به س��مت خوزستان 
حركت دادم. برخي معتقد بودند كه ما نمي توانيم 
س��ايت را جابه جا و آن را عملياتي كنيم، اما من 
اين كار را داوطلبانه انجام دادم و آن را عملياتي 
كرديم و هواپيما هم زديم، يعني آن روز ها اولين 
س��ايتي بود كه پرس��نل ايراني آن را تا منطقه 

منتقل و عملياتي كرد. 
در عمليات الي بيت المقدس، سايت ما نزديكي 
خرمش��هر بود كه غيرعملياتي ش��ده و منتظر 
رس��يدن متخصصي بوديم كه قرار بود از تهران 
به منطقه اعزام شود. آن فرد متخصص هادي پور 
بود. ايشان وقتي به اميديه رسيد دير وقت شده 
بود. من به ايشان گفتم در واحد ما مستقر شود تا 
صبح زود بعد از اذان صبح با هم به سمت منطقه 
حركت كنيم، اما شهيد هادي پور به من گفت با 
ماشين هاي بين راهي و عبوري مي رود و خود را 
به مقر مي رس��اند. گفتم نه من ماشين دارم اما 
االن نمي توانيم برويم زمان مناسبي نيست. اينجا 
استراحت كنيد تا فردا با هم برويم چون به شما 

اجازه ورود به منطقه را نمي دهند. 
اما ايشان اصرار داشت كه برود. من هم ماشين 
را دادم و شهيد راهي شد. فردا صبح زود بعد از 
نماز صبح به س��مت منطقه حرك��ت كردم. در 
اهواز متوجه خودرو هادي پور ش��دم كه بچه ها 
متوقف ك��رده و اجازه ورود ب��ه منطقه را نداده 
بودند. رفتم و ايشان را كه در خودرو خواب بود، 
بيدار كردم و گفتم من ديش��ب به ش��ما گفتم 
همان جا استراحت كنيد گوش نكرديد. شهيد 
هادي پور جمله اي به من گفت كه بعد از گذشت 
اين همه س��ال هرگز از ذهنم بي��رون نمي رود. 
گفت: »وج��دان من اجازه نم��ي داد در اميديه 
بخوابم. خودم را تا اينجا رس��اندم. اينجا اجازه 
تردد ندادند و باالجب��ار خوابيدم. اين خوابيدن 
من اينجا ايرادي براي من ندارد. اينجا توانستم 
راحت بخوابم چون آنچه ب��ر عهده ام بود، انجام 

داده بودم.«
 اين جمله ش��هيد براي هميش��ه در ذهن من 
ماند. من ايش��ان را تا منطق��ه همراهي كردم و  
وظيفه اش را به نحو احس��ن انج��ام داد و رفت 
تا دس��تگاه ديگري را عملياتي كند كه ش��هيد 
شد. ش��هيد هادي پور در كنار دستگاه رادار بود 
كه يك موش��ك ضد رادار به رادار اصابت كرد و 
ايشان همانجا به شهادت رسيد. يادش گرامي و 

راهش پر رهرو باد.

خاطراتي  از شهيد امنيت خادم الحسين  فردين سنجري بنستاني

شهيد سنجري  خدمتگزار مردم بود

مروري كوتاه به زندگي شهيد عباس قرباني از زبان همرزمش

شمرخوانتعزيهشهيدشد

فقيري را در ش�هر مي شناخت كه 
وضع زندگي خوبي نداشت. معلول 
بود و روي ويلچر مي نشست. فردين 
خودش به تنهايي مس�ئوليتش را 
ب�ه عه�ده گرف�ت. منتظ�ر نبود 
كه خي�ر ي�ا ارگان�ي پيدا ش�ود تا 
آن معل�ول را تح�ت پوش�ش قرار 
بدهد. خ�ودش براي آن م�رد غذا 
مي برد و كارهايش را انجام مي داد
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